
                                      PROCES – VERBAL nr. 9 

al ședinței Consiliului de Integritate 

 (ședință publică) 

 

mun. Chișinău                                                             28 octombrie 2019, ora 15.00 

 

 

Prezidează:        Dumitru Țîra 

 

Prezenţi:            Membrii Consiliului de Integritate: 

                            Viorel Rusu 

                            Mircea Roşioru 

                            Segrhei Ostaf 

                            Oleg Efrim 

                             

                                                         

Asigurarea asistenței în organizarea și pregătirea ședinței Consiliului de 

Integritate: 

- Veronica Carabut, specialist principal al Direcției și resurse  umane şi 

documentare. 

 

Participă: Dl Lilian Chișca, vicepreședintele Autorității Naționale de Integritate. 

 

Mass – media: Realitatea.md, Privesc eu. 

 

Acte puse la  1.  Agenda ședinței Consiliului de Integritate din 28.10.2019;  

dispoziție:     2.  Nota de serviciu privind activitatea Consiliului de Integritate; 

                       3. Informația privind concursul pentru selectarea reprezentanților 

societăţii civile și ai mediului academic în Colegiul disciplinar al ANI; 

                       4. Informația privind concursul organizat de Ministerul Justiției 

pentru suplinirea funcției de membru al Consiliului de Integritate din 

partea societății civile; 

                       5. Scrisoarea Autorității Naționale de Integritate nr. 07/2514 din 

10.10.2019, cu propunerile la Regulamentul cu privire la concursul 

pentru suplinirea funcției de inspector de integritate; 

                       6. Scrisoarea președintelui Autorității Naționale de Integritate din 

25.10.2019. 

                       

Agenda ședinței: 

 

1. Cu privire la acțiunile întreprinse de către ANI în vederea modificării și ajustării 

Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului privind 

suplinirea funcției de inspector de integritate 

Raportor – Oleg Efrim 



 

2. Cu privire la examinarea notelor vicepreședintelui Autorității Naționale de 

Integritate privind accesul la informație 

Raportor – Dumitru Țîra 

3. Cu privire la nota de serviciu privind activitatea Consiliului de Integritate, 

atribuțiile Consiliului și realizările în raport cu acestea 

Raportor – Serghei Ostaf 

4. Cu privire la informarea privind concursul pentru selectarea reprezentanților 

societății civile și ai mediului academic în Colegiul disciplinar al ANI și anunțarea 

unui nou concurs 

Raportor – Dumitru Țîra 

5. Diverse:  

5.1 Cu privire la rezultatele depunerii dosarelor de participare la concursul pentru 

funcția de membru al Consiliului de Integritate din partea societății civile 

5.2 Cu privire la scrisoarea președintelui Autorității Naționale de Integritate din data 

de 25.10.2019. 

1. Desfășurarea ședinței: 

          

Dl Dumitru Țîra, președinte al ședinței declară că ședința este deliberativă şi se 

declară deschisă. 

Se examinează proiectul agendei.  

Dl Mircea Roșioru propune ca punctele 2 și 5.2 să fie examinate în ședință închisă. 

Dl Serghei Ostaf, la fel, este de părerea că, aceste două puncte trebuie studiate și 

examinate în ședința următoare. 

Dl Mircea Roșioru consideră că, aceste puncte exced atribuțiile Consiliului de 

Integritate și propune să fie examinate după ședința publică. 

Dl Dumitru Țîra generalizează ca punctele 2 și 5.2 să fie examinate după ședința 

publică a Consiliului de Integritate, unde se va decide, dacă în ședința următoare se 

vor discuta în public, având în vedere competențele Consiliului de Integritate. 

Se supune votului proiectul agendei ședinței Consiliului de Integritate cu 

modificările propuse de către membrii Consiliului. 

Se votează unanim. 

 

1. Cu privire la acțiunile întreprinse de către ANI în vederea modificării și 

ajustării Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului 

privind suplinirea funcției de inspector de integritate 



Dl Oleg Efrim, declară că, în contextul celor discutate anterior pe marginea 

Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului privind 

suplinirea funcției de inspector de integritate, Autoritatea Națională de Integritate a 

înaintat propuneri de modificare/ajustare a prezentului Regulament și anume:  

1) La punctul 8:  

textul ”cu funcții publice de conducere„ se substituie cu textul , „dintre care un 

reprezentant al Inspectoratului de integritate și un funcționar public de conducere”. 

textul „Președintele Autorității desemnează, de asemenea, 2 membri supleanți din 

rândul funcționarilor publici ai Autorității ” se substituie cu textul „De asemenea, 

președintele Autorității și Consiliul de Integritate desemnează în componența 

Comisiei de concurs a câte 2 membri supleanți” 

Argumentare: 

Modificarea propusă, rezultă din necesitatea includerii în componența comisiei de 

concurs a unui reprezentant al Inspectoratului de integritate, experiența celui din 

urmă fiind esențială în formularea tematicilor concursului și aprecierii rezultatelor 

acestuia. 

Totodată, în contextul în care, Consiliul de Integritate a delegat membri supleanți 

în Comisia de concurs – fapt neacoperit de către Regulament, se propune 

completarea normei în sensul dat.  

2) Se completează cu punctul 81 cu următorul cuprins: „81. Ordinul președintelui 

Autorității privind componența Comisiei de concurs va fi revizuit după fiecare 4 

concursuri pentru suplinirea funcțiilor de inspectori de integritate finalizate, astfel 

încât să fie asigurat elementul de rotație a membrilor titulari ai comisiei”.  

Argumentare: Solicitarea membrilor Consiliului de Integritate formulată în cadrul 

ședinței Consiliului de Integritate din 9 septembrie curent. 

3) La punctul 233, după cuvintele „comisia de concurs” se completează cu textul 

„în cadrul unei audieri, îi”. 

Argumentare: Completarea este necesară pentru a specifica, cu exactitate, cui îi 

este acordată posibilitatea de a se expune, candidatului ori instituțiilor specificate în 

punctul 232 din Regulament. 

4) La punctul 66, după textul „2 membri supleanți din rândul funcționarilor” se 

introduce cuvântul „publici”. 

Argumentare: Raționamentul completării rezidă în uniformizarea normei cu 

prevederile similare din punctul 8 al Regulamentului. 

5) La punctul 71 litera b), cuvintele „și cea de interviu” se exclude. 



Argumentare: Decizia membrilor Consiliului de Integritate formulată în cadrul 

ședinței Consiliului de Integritate din 9 septembrie curent. 

6) La punctul 74, cifra „63” se substituie cu cifra „64”. 

Argumentare: Ajustarea normei la conținutul Regulamentului. 

7) La punctul 87, cifra „82” se substituie cu cifra „86”. 

Argumentare: Ajustarea normei la conținutul Regulamentului. 

8) La punctul 90, cifra „83” se substituie cu cifra „87”. 

Argumentare: Ajustarea normei la conținutul Regulamentului. 

9) La punctul 93, textul „83 și 84” se substituie cu textul „87 și 88”. 

Argumentare: Ajustarea normei la conținutul Regulamentului. 

 

Suplimentar la cele relatate, dl Oleg Efrim, concluzionează că aceste 

modificări/ajustări trebuie examinate concomitent cu Regulamentul cu privire la 

organizarea și desfășurarea concursului privind suplinirea funcției de inspector de 

integritate, pentru a fi votate în ședința următoare. 

Dl Oleg Efrim va recepționa toate mesajele de la membrii CI, cu propunerile de 

modificare a Regulamentului sus – menționat.   

Se supune votului decizia membrilor Consiliului de Integritate ca 

modificările/ajustările să fie examinate concomitent cu Regulamentul cu 

privire la organizarea și desfășurarea concursului privind suplinirea funcției 

de inspector de integritate, care ulterior vor fi votate în ședința următoare. 

2. Cu privire la examinarea notelor vicepreședintelui Autorității Naționale de 

Integritate privind accesul la informație – subiectul dat va fi examinat în 

ședința următoare. 

3. Cu privire la nota de serviciu privind activitatea Consiliului de Integritate, 

atribuțiile Consiliului și realizările în raport cu acestea. 

Dl Serghei Ostaf informează că prezenta notă a fost perfectată în conformitate cu 

atribuțiile membrilor CI, prin prisma Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea 

Națională de Integritate precum și a Regulamentului de organizare și funcționare a 

CI, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 1 din 24.01.2019.  

Dl Serghei Ostaf este de părerea că, nota de activitate al CI trebuie revizuită și 

redenumită în Raport de activitate al CI. 

 

4. Cu privire la informarea privind concursul pentru selectarea 

reprezentanților societății civile și ai mediului academic în Colegiul disciplinar 

al ANI și anunțarea unui nou concurs 

Dl Dumitru Țîra anunță că, Proiectul Regulamentului privind selectarea 

reprezentanților societății civile și al mediului academic în Colegiul disciplinar al 



ANI a fost aprobat în ședința din 11.03.2019 prin Hotărârea Consiliului de Integritate 

nr. 6 din 11.03.2019. 

La data de 03.04.2019, acesta a fost plasat pe pagina web a ANI, concomitent 

cu anunțul privind desfășurarea concursului pentru selectarea reprezentanților 

societății civile și al mediului academic în Colegiul disciplinar al ANI, cu termenul 

– limită de depunere a dosarelor pînă la 19.04.2019. 

Dat fiind faptul că în perioada vizată nu a aplicat nici o persoană, concursul a 

fost prelungit prin modificarea datei – limită de depunere a dosarelor de la 

28.05.2019 până la 28.06.2019. Dosare de concurs nu au fost recepționate. 

Al treilea concurs a fost anunțat la data de 18.07.2019 cu termenul – limită de 

depunere a dosarelor pînă la 19.08.2019. Dosare de participare nu au fost depuse. 

Al patrulea concurs a fost anunțat la 09.09.2019, cu termenul – limită de 

depunere până la 09.10.2016. Dosare de participare nu au fost depuse. 

  Toate anunțurile despre desfășurarea concursului sus – numit au fost plasate 

pe pagina   web oficială a ANI. 

Dl Dumitru Țîra propune de identificat o listă de organizații, ONG-uri de profil 

cărora de adresat demersuri  directe cu solicitarea de a participa la concursul pentru 

selectarea reprezentanților societății civile și al mediului academic în Colegiul 

disciplinar al ANI. 

 Dl Mircea Roșioru, în contextul celor patru concursuri anunțate, este de acord de a   

identifica o listă de organizații, ONG-uri de profil să-și redirecționeze reprezentanți 

pentru a participa la concursul menționat, inclusiv și pentru instituțiile superioare de 

învățământ pentru a recomanda, îndemna reprezentanții de a participa la acest 

concurs. 

 Dl Dumitru Țîra, în același context, menționează că va fi foarte dificil de a aplica 

la concurs deoarece funcția dată nu este remunerată. 

 Dl Serghei Ostaf comunică că Colegiul disciplinar este deliberativ, funcțional. La 

moment sunt 4 membri ai Colegiului disciplinar din 6. 

Dl Dumitru Țîra, pe lângă demersul către autorități și propune de a face un apel 

către societatea civilă și mediul academic. În acest sens, propune de a formula un 

text, care va fi coordonat cu toți membrii CI și care va fi publicat ca comunicat de 

presă, în care Consiliul de Integritate face apel către societatea civilă și mediul 

academic să participe la concursul pentru selectarea reprezentanților societății civile 

și al mediului academic în Colegiul disciplinar al ANI.  

Dl Serghei Ostaf este de părerea că trebuie de operat modificări la Legea nr. 

132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Ministerul Justiției 

trebuie să-și asume responsabilitatea de a opera aceste modificări, pentru 

remunerarea membrilor Consiliului de Integritate pentru participarea în ședințe și a 

reprezentanților societății civile și al mediului academic în Colegiul disciplinar al 

ANI. 

 

 Se supune votului propunerea dlui Dumitru Țîra de a anunța un nou concurs 

pentru selectarea reprezentanților societății civile și al mediului academic în 

Colegiul disciplinar al ANI, apel public către societatea civilă și mediul 



academic și transmiterea demersurilor către către autorități și ONG-uri de 

profil pentru a participa la concursul menționat. 

 Se votează unanim 

5.1 Cu privire la rezultatele depunerii dosarelor de participare la concursul 

pentru funcția de membru al Consiliului de Integritate din partea societății 

civile 

Dl Dumitru Țîra comunică că, conform informației prezentate de către Ministerul 

Justiției, ca urmare a depunerii dosarelor la concursul anunțat din 27.09.2019, cu 

data  - limită de depunere a dosarelor până la 22.10.2019, sunt 4 dosare depuse la 

funcția de membru al Consiliului de Integritate din partea societății civile. 

 

Diverse: 

Dl Dumitru Țîra atenționează Secretariatul CI, ca pe viitor să fie invitată presa 

nominal, conform listei cu adresele agențiilor de presă din Republica Moldova, ori 

de informat IPN-ul și, respectiv, de către alte agenții de presă va fi preluat anunțul 

despre desfășurarea ședinței Consiliului de Integritate. 

Următoarea ședință a Consiliului de Integritate va fi anunțată public. 

La următoarea ședință a Consiliului de Integritate va fi ales un nou președinte 

de ședință. 

 

         Reieșind din cele relatate, în temeiul art.12 al Legii nr.132 din 07.06.2016 cu 

privire la Autoritatea Națională de Integritate, Consiliul de Integritate,-  

 

                                                  HOTĂRĂŞTE:  

1. Se ia act de:  

- Propunerile Autorității Naționale de Integritate cu referire la 

modificările/ajustările la Regulamentul cu privire la organizarea și 

desfășurarea concursului privind suplinirea funcției de inspector de 

integritate; 

- Raport de activitate a Consiliului de Integritate, atribuțiile Consiliului și 

realizările înregistrate; 

 - Acțiunile realizate în vederea organizării și desfășurării concursului pentru 

selectarea reprezentanților societății civile și ai mediului academic în Colegiul 

disciplinar al ANI, urmare a concursurilor anunțate; 

- Rezultatele depunerii dosarelor de participare la concursul pentru funcția de 

membru al Consiliului de Integritate din partea societății civile; 

2. Secretariatul Consiliului de Integritate va asigura Perfectarea și plasarea pe 

pagina web a Autorității Naționale de Integritate a anunțului privind concursul 



pentru selectarea reprezentanților societății civile și ai mediului academic în 

Colegiul disciplinar al ANI, (Secretariat CI, către 29.10.2019); 

2.2 Dl Dumitru Țîra va perfecta un apel public către societatea civilă și mediul 

academic pentru selectarea reprezentanților societății civile și al mediului academic 

în Colegiul disciplinar al ANI (către 30.10.2019); 

2.3 Dl Serghei Ostaf, în comun cu Secretariatul CI va revizui Raportul de  

activitate al Consiliului de Integritate, ( pe parcursul ședințelor CI); 
 

3. Se propune agenda de lucru pentru ședința următoare a Consiliului de 

Integritate: 

 

Ședință publică 

 

1. Cu privire la acțiunile întreprinse de către ANI în vederea modificării și ajustării 

Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului privind 

suplinirea funcției de inspector de integritate; 

2. Cu privire la nota informativă (petiție) a dlui Hîncu Sergiu, cu nr. H-375/19 din 

29.10.2019, către membrii Consiliului de Integritate, urmare a totalizării probelor 

de concurs pentru ocuparea funcției de inspector de integritate. 

Ședința închisă 

1. Cu privire la examinarea notei vicepreședintelui Autorității Naționale de 

Integritate privind accesul la informație; 

2. Cu privire la scrisoarea președintelui Autorității Naționale de Integritate din data 

de 25.10.2019; 

4. Următoarea ședință a Consiliului de Integritate va fi anunțată public. 

 

 

 Președinte al ședinței                                                                  Dumitru ȚÎRA 

 
 

 A protocolat                                                                                 Veronica CARABUT 

 
 


